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Voorwoord

Lessen trekken uit 
coronadebacle
VOORWOORD DOOR YVES HUWART  |  VOORZITTER

Eind december 2019 worden we 
via de media geconfronteerd met 
berichten uit het verre China dat er 
een vreemde longziekte de kop op 
steekt. Even later wordt het inmid-
dels befaamde coronavirus geïden-
tifi ceerd. Nog lang vooraleer we in 
België te maken krijgen met het 
eerste geval van besmetting, verze-
kert minister van Volksgezondheid 
Maggie De Block dat ‘alle’ moge-
lijke voorzorgen werden genomen. 
Wanneer diezelfde minister enkele 
weken later aan de media schaam-
teloos verklaart dat de ‘strategische 
voorraad aan mondmaskers’ teloor 
is gegaan in een opslagplaats van 
Defensie, worden we wakker in een 
keiharde Belgische realiteit. De rea-
liteit waarin politici zich meester to-
nen in het afwentelen op anderen 
van hun gebrek aan vooruitziend-
heid en eigen verantwoordelijkheid, 
om zo hun eigen vel te redden.

Maar intussen zwellen de mediabe-
richten aan en volgt de ene blun-
der de andere op. De bestelling 
van miljoenen mondmaskers van 
een slechte kwaliteit bij leveranciers 
met bedenkelijke reputatie, te wei-
nig testkits om besmettingen op te 
sporen, verkeerde handleidingen bij 
de testkits, onvoldoende reagentia 

voor de testing, geen strategische 
reserves aan beschermingsma-
terieel, te weinig testcapaciteit in 
de labo’s, een aantal nutteloze 
restrictiemaatregelen, tegenstrij-
dige communicatie waarbij politici 
de ene dag staan roepen dat de 
maatregelen overdreven zijn om 
24 uur later te toeteren dat het al-
lemaal niet ver genoeg gaat, geen 
wettelijke basis voor sommige 
maatregelen, op bepaalde plaatsen 
semi-fascistisch optreden omdat u 
toevallig op een bankje bent gaan 
zitten in een stad waar dergelijke 
maatregel wel wordt gehandhaafd, 
overlijdens in de woonzorgcentra 
‘vergeten’ te tellen, de discussie of 
mondmaskers nu wel of niet nut-
tig zijn, obstructie bij de EU om-
dat één gewest meer steungeld 
zou ontvangen dan het andere. 
Onze bewindslui blijven maar ver-
der klungelen en het wordt steeds 
gênanter. Vooral omdat tot hiertoe 
niemand een glasheldere verklaring 
kan geven hoe het komt dat Bel-
gië – ondanks draconische maat-
regelen die ongezien inhakken op 
onze economie en onze begroting 
- inmiddels tot de ‘G7’ behoort 
van landen in de wereld waarin de 
meeste coronadoden te betreuren 
vielen.

Gelukkig beschikt ons land nog 
over een ‘Strategische reserve’ en 
wordt ons leger achter de hand 
gehouden voor mocht het allemaal 
nog veel erger worden. Niettegen-
staande een aantal van onze mili-
taire collega’s zich vandaag in deze 
coronacrisis uitsloven ten dienste 
van onze bevolking, roep ik de 
overige militairen op om voorlopig 
niet te veel ruchtbaarheid te geven 
over onze ‘strategische inzetmo-
gelijkheden’. Omdat u en ik weten 
dat onze ‘Strategische reserve’ 
slechts een uitgemergeld beestje 
is geworden, waarbij zowat alles en 
iedereen binnen Defensie compleet 
uitgemolken werd door diezelfde 
vooruitziende politici die zich een 
leger inbeelden dat ongetwijfeld 
een meer conventionele oorlog wel 
de baas zou kunnen.

En wat na deze crisis? Gaat onze 
samenleving - met onze politici op 
kop - grondig nadenken over alle 
andere gevaren en risico’s waaraan 
onze geglobaliseerde wereld wordt 
blootgesteld? Zullen er m.a.w. vol-
doende lessen worden getrokken 
om een opeenstapeling aan blun-
ders zoals vandaag te voorkomen? 
Wie neemt deze verantwoordelijk-
heid op? 

We zijn in oorlog! Een oorlog tegen een virus dat - tot nu toe – op één maand 

tijd alleen al in België meer dan 4.000 dodelijke slachtoffers heeft gemaakt. En dit 

ondanks de blijf-in-uw-kot-maatregelen waarvan de economische gevolgen niet te 

overzien zijn. De regering zag deze pandemie en daaruit voortvloeiende catastrofe 

niet aankomen. Het valt te voorspellen dat na deze crisis onze politici er opnieuw 

niet de juiste lessen uit zullen trekken.
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